
Referat fra generalforsamling i Dansk Sports Ponyavl 
 
 

 lørdag den 16. februar 2019 i  
 
Birkum Forsamlingshus, Ørbækvej 713, 5220 Odense Ø. 

 
     

 
DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Virksomhedsplan – fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag  
6. Skriftlig opstilling af kandidater til bestyrelsen 
7. Valgtale af kandidater, der modtager valg 
8. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer 

Bestyrelse på valg: 
Louise Østgaard Larsen Genopstiller ikke 
Pernille Lynge  Genopstiller 

    Lars Thomsen  Genopstiller ikke   
                                         

9. Eventuelt 
 

Ad.pkt. 1: Jens Mouritsen er valgt til dirigent.  
Jette Hedemand, Elin Kragh og Helle Mouritsen er valgt til stemmetællere. 
 
Ad.pkt. 2: John aflægger beretning. Beretning vedhæftet. 
Beretningen er godkendt. 
Louise aflægger beretningen fra Avlsledelsen. Beretning vedhæftet. 
Poul og Birthe uddeler eliteplaketter og opdrættermedaljer. 
Louise beretter omkring nyt æresmedlem. Hans og Jette Hedemand er hermed udnævnt til æresmedlemmer af 
foreningen. Tale vedhæftet. 
 
Ad.pkt. 3: Pernille fremlægger revideret regnskab. 
I 2018 er der underskud på arrangementer . 
Medlemstallet er faldet drastisk, kontingent og blad  . 
Kontorholdet er steget, der er indkøbt 2 stk I-pads, samt vinterjakker til dommerne med logo. 
Lotte Petersen vil gerne vide, hvad Andre skuer dækker. Det er tilskud til de tre store skuer. Landsskuet, Roskilde 
Dyrskue og Fynske Dyrskue.  
Jan Smidt, hvorfor hæver vi ikke kontingentet.  
Mange syntes kontingentet er for dyrt, derfor melder de sig ud.  
Budget og regnskab er godkendt. 
 
 Ad.pkt. 4: Forslag om at afskaffe medlemsbladet, da mange medlemmer ikke læser det alligevel.  
Der er forslag om andre kontingentsatser fra 2020 – bestyrelsen har foreslået at enkelt- og familiemedlemskab 
sænkes fra hhv. 800/1050 til 700/950 og junior-, pensionist- og hvilende/passiv medlemskab sænkes fra 475 til 350.   
Medlemsfordele, der er 10 % på forsikringer hos Agria 
John orienterer omkring bladet, omkring sponsorer . 
Aicha Andersen foreslår klasser for de yngre ryttere, måske i form at en CUP 
Lise Skovsbo, spøger ind til, hvorfor medlemmer ikke bliver. I forhold til at blive / ikke blive. 
Charlotte Grønlund er medlem i tysk forbund. Der har de kontingentformer, hvor de kan blive opkrævet for, hvis de har 
meldt sig ud, og så vil ind igen. 
Jens Ole Sørensen og Jan Schmidt; man henter ikke flere medlemmer ved at sætte kontingentet ned.  
Anita Kjær Hansen, sæt ikke kontingentet ned, for andre end passive medlemmer samt juniorerne og pensionister. 
Elin Kragh, det må vel være et spørgsmål om prioritering om man vil være medlem, man tænker ikke på det koster at 
have ponyen, hvorfor så ikke også betale det kontingent 
Lene Thaulow, forslag om at Junior og Pensionistmedlemsskab skal sættes ned, men beholde det store medlemskab 
på samme pris. 
Anja Vogelsang, forslag om at der kan udnævnes ÅRETS DSP PONY.  



Tanya Villemoes Sørensen, vi har jo også stadig OK-Benzinkort, som også giver penge til foreningen. 
Anett Bjerring Christensen. Hvad med fremvisning af de ponyer, som har gjort det godt i løbet af året. 
Lene Thaulow, hvad med en DSP-roset, hvor man kan melde sportsresultater ind. Det er forsøgt før uden held.  
John Villadsen, kan man finde nogle flere sponsorer, især til championatet. Kan man finde flere klassesponsorer, det 
vil hjælpe en del. 
Karen Thing Thomsen, kan man ikke lave klasser til championatet, hvor klasserne ikke er så høje.  
Jens Mouritsen, kan man lave %-klasser ved championaterne 
Aicha Andersen, offentliggøre noget mere omkring sponsorerne. 
Heidi Kryger Vang Hansen, hvad med Stil Cup.  
Lise Skovsbo, hvad med programridning  
John Villadsen, hvad med Rid For Dommer arrangementer.  
Louise Østgaard Larsen, dommere, som skal dømme til championaterne må ikke dømme til de før nævnte forslag, 
indtil 3 måneder før arrangementet. 
 
Jens Mouritsen, forslag om at kontingent for udstillere forbliver på 800 kr og 1050 kr. 
Medlemskab for Junior, Pensionist og hvilende/passiv medlemskab sættes ned til 350 
Ovenstående kontingentpriser er vedtaget af generalforsamlingen og bliver de endelige for 2020. 
 
Forslag om, at når man sælger pony, kunne give et medlemskab med i prisen. 
 
Medlemsblad afskaffes dags dato, vedtaget af generalforsamlingen. 
 
Ad.pkt. 5: Forslag fremsat af foreningen, se vedhæftet. 
 
Forslag 1 er vedtaget. 
Forslag 2 er vedtaget  
Forslag 3 er vedtaget 
 
Ad.pkt. 6: Opstillede Kandidater til bestyrelsen  
 
                 Pernille Lynge  33 
                 Heidi Kryger Vang Hansen 13 
                 Britta Sørensen  28 
                 Jan Schmidt  8 
                 Tanya Villemoes Sørensen 14 
                 Kit Andersen  8 
 
Ad.pkt. 7:  Valgtaler af de , som gerne stiller op til valg 
 
 
Ad.pkt. 8:  
 
Valgt til bestyrelsen er 
 
                   Pernille Lynge   33 
                   Britta Sørensen  28 
                   Tanya Villemoes Sørensen  14 

 

Valgt som suppleanter : 

 

                      Heidi Kryger Vang Hansen 13 

                     Jan Schmidt   8 

 

                    Kit Andersen med 8 stemmer trækker sig. 

 

Valgt til revisorer: 

 

                      Elin Kragh  

                      Helle Mouritsen  

 

Ad.pkt. 9: 

 

Der er åbnet op for tidligere RSDH hopper, sådan at de kan melde til eliteskuet. 

 

Arrangementer, forslag om kun en skueplads i Jylland måske for hoppekåring og følskue. 

Kan blive dyrere for foreningen i den sidste ende. Kan miste medlemmer på den bekostning. 



 

Dansk Sports Ponyavls Beretning 2018. 

Nu blev det tid til at kigge tilbage på året 2018 i Dansk Sports Ponyavl 
Vi lagde ud med vores hingstekåring hvor ikke mindre end hele holdet på 5 stk 3 års hingste fik avlsgodkendelse og ligeledes 
enkelt 4 års, et helt igennem super hold må man sige. Efterfølgende på den 30 dages stationsafprøvning kom der yderligere 2 
hingste til og en enkelt hoppe ,så et meget fint hold med stor bredde og kvalitet, rigtig spændende at se frem til den endelige kåring 
i 2019 . 
Vi har også igen i år været flot repræsenteret på de store dyrskuer, både i udstilling og show. Igen i år har der været et rigtigt dejligt 
sammenhold blandt DSP’erne, rundt på pladserne. Både grill arrangementer, socialt i stalden, med hyggeligt samvær osv, kan 
absolut anbefales til vore medlemmer at deltage i . 
Ved vores føl skuer har der været lidt flere føl meldt til i år, glædeligt må man sige, der blev også udtaget flere rigtig fine både 
hoppe/ hingste føl til vores afsluttende AveveEliteskue i Ikast . 
Hoppekåringerne som vi afholdte sammen med følskuerne, var lidt skuffende mht . antallet af fremstillede hopper, men måske lidt 
forventeligt, grundet de mindre årgange, som rammer forbundet nu, der var dog stadig flere hopper der blev udtaget til det 
efterfølgende AveveEliteskue, med medaljer som følge. Vi håber jo helt klart på fremgang i antallet af vores hopper i 2019 til 
kåringerne . 
Derudover vil jeg godt lige nævne hvor vigtigt det er omkring forberedelserne af vores hopper til kåring, at de er i kyndige hænder, 
både fremvist ved hånd eller under rytter, dette kan ofte gøre udslaget for en god kåring, ride afprøvning og måske endda medalje i 
den sidste ende, frem for det modsatte. 
Dette er sagt herfra for at få avlernes hopper til at stå aller bedst, når de fremstilles til kåringerne, der kan rettes henvendelse til 
foreningen/ avlsledelsen omkring dette ,hvis der er spørgsmål. 
Lidt skuffende var det nok, at flere hopper der var udtaget til eliteskue tidligere ikke blev meldt til i år, ærgerligt både for avlere/ 
ejere og foreningen. 
Vi sluttede jo aktivitetssæsonen af med vores championater, hvor vi startede med vores kvalifikations runder, 4 steder i landet, hvor 
vi dog stadig kan ønske os flere ekvipager til start, især fra 5 års og opefter og specielt er det stadig svært at få spring ponyerne 
med, trods ihærdige forsøg. 
I 4 års holdene var det fint mht. antal og kvaliteten på ponyerne var meget høj. 
Finalerne blev afholdt over en forlænget weekend i Ikast og hvor der var over 300 starter og der blev vist meget flot ridning over 
hele weekenden, som blev afviklet i en super stemning og godt styret af sekretariat og det store fantastiske hjælperteam fra DSP 
med omkring 36 timers ridning . 
Og netop  hjælperteamet, som  vi har i DSP og samt frivillige i bestyrelse og avlsledelse skal vi alle sammen værne om og være 
meget glade for, stort tak til alle . 
Vores kære forening er jo også lidt ramt af de små årgange,som jo ikke kan undgå at sætte lidt præg på vores økonomi, derfor er 
det vigtigt at vi værner om vores sponsor arbejde og at vi alle hjælpes med at få medlemmer / deltagere til vore arrangementer i 
foreningen . 
Jeg vil godt lige runde stævnepladserne også, hvor vi har set rigtig mange dygtige DSP- ponyer til start på alle niveauer, hvilket er 
det vi gerne vil med vores ponyer, fremhæves skal dog at vi havde en DSP pony med på det sølvvindende dressur hold i England 
og at det var DSP ponyer der vandt DM i dressur på Hovgård rideklub ,i kat. 1 og 2 og en bronze i kat. 3 og alle 3 er hopper kåret 
med medalje i DSP, derudover var det også en DSP- pony, der fik bronze i kat. 2, stort tillykke til avlere og ejere/ ryttere. 
Må absolut anbefale vores medlemmer/ avlere at tage ud på stævnepladserne, hvorfra  jeg personligt har haft / har nogle rigtig 
gode oplevelser og mødt ejere / ryttere af ponyerne til nogle gode snakke om avl og stævneponyer og gensyn med ponyer, som 
man selv har avlet eller har kendt igennem DSP . 
Til slut vil jeg igen sige tak for 2018 til alle vore medlemmer / avlere / ejere og ryttere af DSP-ponyer og ikke mindst til vore 
hjælpere og dommere. 
Håber vi går et godt år i møde for Dansk Sports Ponyavl og at vi med fælles hjælp kan fortsætte med at udvikle DSP ,bl.a. igennem 
vores avl af brugsponyer og at vi sammen kan være med til at drive en attraktiv forening for så vel gamle som nye medlemmer i 
2019. 
På foreningens vegne 
John Villadsen , Formand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beretning for Avlsledelsen 2018:  
Arbejdet i avlsledelsen har i 2018 været præget af, at det fortsat er de små årgange der fremstilles. Der er som i 2017 igen i 2018 
set mange EU ansøgninger både på bedækninger – men også på fødte føl.  
Avlsplanen bliver løbende gennemgået og der er lavet rettelser, disse er gennemgået til medlemsmødet i formiddag og de kan ses i 
avlsplanen på hjemmesiden i løbet af foråret. Vi kan blandt andet nævne at Sportsmedaljerne, der blev indført i 2017, er der lavet 
en graduering på guld, sølv og bronze. Der er mulighed for at ejerne selv kan ansøge – men avlsledelsen har også mulighed for at 
indstille nogle ponyer. Et andet eksempel er afsnittet om elitehingste, hvor der er mulighed for at ansøge om dispensation ved 
andet end varrigt skade i forhold til at afvige fra kravet om hingstens egne rideresultater.  
Årets første arrangement for avlsledelsen var hingstekåring – hele 5 - 3 års hingste og 1 4 års hingst opnåede 1 års 
avlsgodkendelse under forudsætning af at DNA, CA mm var i orden – alle har opnået en godkendt stationsafprøvning, så det bliver 
forhåbentligt et glædeligt gensyn med i disse på næste lørdag.– derudover opnåede 3 hingste endelig kåring. Avlsledelsen vil 
gerne benytte denne lejlighed til at ønske ejere og opdrættere tillykke med de flotte resultater.  
Trods en meget lille årgang kan året 2018 huskes på et eliteskue med stor kvalitet på hopperne langt ned i oprangeringsrækken. 
Det bevidner om, at DSP er i den rigtige retning i forhold til avlsfremgang – men også stabilitet. Vi kunne godt ønske os en større 
andel af føl og 2 års fremstillet, da det hurtigere kan give et billede af – især de unge hingstes kvalitet i avlen. Avlsledelsen vil gerne 
fremhæve 2 års holdet trods kun 4 fremstillede, opnåede de 2 bedste et flot 9 tal i helhed og de 2 øvrige 8,5 og 8 hvilket vidner om, 
at det kan blive særdeles flotte hopper vi får at se i 2019.  
Antallet af hopper med ”R” stiger efter hoppekåringerne – i år er det laveste antal kårede hopper til championatet, der er søgt R på 
– kun 6 stk . Kun en hoppe med SDH og resten alle uden kåring opnåede kravet og de vil få R i dens stambogs nr. i det øjeblik den 
opnår kåring i DSP. Det bevidner at mange unge hopper allerede fra kåring, har opnået R status. Dog ønsker avlsledelsen at rette 
fokus på ridelighed og hvordan ponyerne fremstilles, da dommerne tiltider, står med følelsen af at nogle af ponyerne er bedre end 
de vises på dagen.  
Ingen ponyer blev optaget i springponyprogrammet i år efter championaterne.  
DSP har i 2018 investeret i IPADS og det har i år derved været muligt at livetaste karaktererne til Championaterne og der har været 
speaket efter bedømmelserne i det omfang, det har været praktisk muligt – der har været mange positive tilbagemeldinger på disse 
tiltag og det bliver gentaget i 2019.  
Avlsledelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at rette henvendelse i forhold til hingstevalg – eller i relation til kåringer. Vi har 
oplevet, at der til tider har været misforståelser i forhold til hvordan de unge ponyer skal fremvises – eksempelvis i forhold til 
ridelighed og uddannelsesgrad. Avlsledelsen vil meget gerne være behjælpelige med spørgsmål, så det kan blive en god oplevelse 
for pony, rytter, opdrætter, ejer mm. Avlsledelsen vil i 2019 forsøge at udarbejde nogle små videoer med de forskellige 
arrangementer og tiltag for at undgå misforståelser og give udstillerne de bedste forudsætninger for at vise ponyerne bedst muligt. 
Ex. longering – mønstring ect. Avlsledelsens fokus område i 2019 ud over visionerne i avlsplanen er følgende:  
1. Gennemgang af stationsafprøvningen – blandt andet tydeliggørelse af om det er en spring- eller dressurpony  

2. Afprøve lineærbedømmelse til hingstekåring  

3. Lave videoklip for at visuallisere DSPs arrangementer.  

4. Udarbejde artikel om korrekt ridning af unge ponyer.  

5. Avlsrådgivning på hingstevalg.  

6. Fremme viden om DSP ponyer og derved fremme afsætningen af ponyerne – ex vil vi forsøge at få livestreamet 
championatsfinalerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Forslag til vedtægtsændringer  
 
 

Forslag 1 

Nuværende: 
§ 5. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til formanden inden den 1/12 til ophør den 31/12 samme år 

 

Efter ændring: 
§ 5. Udmeldelse af foreningen sker automatisk, hvis medlemskontingent ikke er betalt via Klubmodul senest 15. januar for det 
pågældende år.  

 

 

Forslag 2 

Nuværende: 
§ 12 a. Indsigelser mod referater fra generalforsamlingen, kan kun indgives af forslagsstilleren til det punkt, hvorom indsigelsen handler.  

Indsigelser der vedrører forslag fremsat af bestyrelsen kan indgives af enhver der deltog i afstemningen om det pågældende punkt.  
Stk. 2. Indsigelser skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 30 dage efter at referatet er offentliggjort. 

Stk. 3. Bestyrelsen behandler i samråd med referenten(erne), den pågældende indsigelse og resultatet indrykkes sammen med 
indsigelsens ordlyd i førstkommende blad. 

 

Efter ændring: 
§ 12 a. Indsigelser mod referater fra generalforsamlingen, kan kun indgives af forslagsstilleren til det punkt, hvorom indsigelsen handler.  

Indsigelser der vedrører forslag fremsat af bestyrelsen kan indgives af enhver der deltog i afstemningen om det pågældende punkt.  
Stk. 2. Indsigelser skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 30 dage efter at referatet er offentliggjort. 

Stk. 3. Bestyrelsen behandler i samråd med referenten(erne), den pågældende indsigelse og resultatet indrykkes sammen med 
indsigelsens ordlyd på hjemmesiden. 

Resten af §12 a ændres ikke. 

 

Forslag 3 

Nykårede hingste får fra avlsfonden, trods de kan ende med at have CA og derfor ikke bliver endelig godkendt. Efter ændring 

ønskes at kun færdigkårede hingste får fra avlsfonden + de skal være fri for CA (giver sig selv) 

 

Nuværende: 
Avlsfondens vedtægter 

Vedr. hingste: 

Nr. 4: Fra fonden udbetales pengepræmie til de tre bedste 3-års DSP-unghingste ved hingstekåringen.   
Fløjhingsten  kr. 1.000,-  

2. pladsen        kr.    500,- 

3. pladsen        kr.    300,- 
Stk. 2.  Findes der blandt de tre bedst placerede i 3-års holdet ikke hingste efter DSP fædre og mødre bortfalder pengepræmien.   

 
Nr. 5: Fra fonden udbetales pengepræmie til de tre bedste nykårede 4-års hingste ved hingstekåringen. 

Fløjhingsten      kr. 500,- 
2. pladsen         kr. 300,- 

3. pladsen          kr. 300,- 

 

Efter ændring: 
Avlsfondens vedtægter 

Vedr. hingste:  

Nr. 4: Fra fonden udbetales pengepræmie til de tre bedste færdigkårede hingste ved hingstekåringen. 

Fløjhingsten      kr. 1.000,- 
2. pladsen         kr. 500,- 

3. pladsen          kr. 300,- 
Stk. 2.  Findes der blandt de tre bedst placerede ikke hingste efter DSP fædre og mødre bortfalder pengepræmien.   

 

Fortløbende nummerering ændres på resten af regelsættet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Udnævnelse af nyt æresmedlem i Dansk Sports Ponyavl 
 
                                                                                                                                                                                          16.02.2019 

 
Det er efterhånden mange år siden, at jeg blev aktiv i DSP. 
 
Igennem alle årene er der løbende forsvundet medlemmer og 
kommet nye til. 
 
 
Ét par har dog i mit hoved altid været der – nemlig Jette og 
Hans. 
 
 
Hans har siddet i bestyrelsen i en årrække nu og Jette har 
imens været med på sidelinien og har stået på næsten alle 
kåringspladser og solgt DSP-tøj. 
 
 
Hans har ikke KUN varetaget posten som kasserer med alt det 
indebærer.  Det har faktisk været umuligt at slippe uden om 
ham som hjælper  
 
 
HVIS jeg har glemt at sætte Hans og Jette på hjælper-listerne , 
har det været HELT sikkert, at der er tikket en sms eller mail 
ind med påmindelse om, at de jo var klar på at hjælpe. 
 

 
Og for de af Jer, der ind imellem har sukket over turen opad trappernetil sekretariatet i Ikast, der kan jeg kun 
sige GLEM DET…… Hans og Jette har taget den tur en million-milliard gange med kritikker eller andet- uden brok 
og altid med et smil på læben. 
 
Jeg har ikke tal på de ponyer, der er opdrættet hos Hans og Jette, men resultaterne taler for sig selv. 
 
Jeg vil blot nævne i flæng: 
 
-  S-ponyer i dressur og spring 
-  Championatsvindere 
- Et utal af medaljehopper i alle ”kulører” med kronen på værket : De to guldmedaljehopper 
 
Det er mig en stor glæde at kunne udnævne DSP’s nyeste æresmedlem Hans Hedemand- naturligvis flankeret af 
Jette  
 
På bestyrelsen vegne Lars Lind Thomsen 

 
 

  
 
 
 


